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1.

Grundvöllur vátryggingarsamnings og orðskýringar.

1.1

Grundvöllur líftryggingarsamningsins eru skilmálar þessir, upplýsingar á umsóknareyðublaðinu og önnur
gögn sem tengjast samningnum, bæði við upprunalega gerð hans og síðar, hafi ábyrgð félagsins fallið
niður.
Í skilmálum þessum hafa eftirtalin hugtök eftirfarandi merkingu:
a. félagið, Líftryggingamiðstöðin hf.,
b. vátryggingartaki, sá er gerir samning við félagið um líftryggingu,
c. vátryggður, sá maður hvers lífs eða heilsu vátryggingin tekur til,
d. líftryggingarsamningur, sá samningur sem í gildi er milli félagsins og vátryggingartaka um
líftrygginguna,
e. líftryggingarfjárhæð, sú fjárhæð sem greidd er út við vátryggingaratburð,
f. vísitala, vísitala neysluverðs til verðtryggingar.

1.2

2.

Gildistími vátryggingarinnar, upphaf og lok ábyrgðar félagsins.

2.1

2.3

Ábyrgð félagsins hefst þegar það hefur móttekið skriflega umsókn um vátrygginguna að því tilskildu að
umsókninni verði ekki hafnað á grundvelli upplýsinga um áhættuna. Ábyrgð félagins tekur heldur ekki til
tjóns af völdum atvika sem höfðu gerst við móttöku umsóknarinnar og félagið hefði fengið vitneskju um
við athugun sína á henni og leitt hefðu til þess að vátryggingunni hefði verið hafnað.
Vátryggingin endurnýjast árlega til 75 ára aldurs vátryggðs og fellur endanlega úr gildi á lokadegi þeim
sem tilgreindur er í skírteininu, enda hafi hún ekki fallið úr gildi áður vegna vangreiðslu iðgjaldsins, sbr.
(samanber) gr. (grein) 3.2.
Vilji vátryggingartaki segja vátryggingunni upp skal uppsögnin vera skrifleg.

3.

Iðgjaldsgreiðslur og áhrif þess sé iðgjald ekki greitt.

3.1

Greiða skal fyrsta iðgjald þegar vátryggingin gengur í gildi og síðari iðgjöld á tilgreindum gjalddögum.
Félagið sendir vátryggingartaka tilkynningu um greiðslu iðgjaldsins. Í tilkynningunni skal greiðslufrestur
tilgreindur sérstaklega sem skal vera einn mánuður hið skemmsta frá þeim degi sem tilkynningin er send.
Sé iðgjald ekki greitt þegar greiðslufresti lýkur skv. (samkvæmt) 1. mgr. (málsgrein) er félaginu heimilt að
senda sérstaka aðvörun þar sem greiðslu er krafist innan 14 daga ella fellur vátryggingin niður sé
iðgjaldið þá enn ógreitt.
Hafi vátryggingartaki ekki samið sérstaklega við félagið um greiðslu iðgjaldsins áður en frestur skv. 2.
mgr. rennur út telst það ógreitt, ef það er ekki að fullu greitt þegar fresturinn er úti.
Krafa um greiðslu iðgjalds er send á heimilisfang vátryggingartaka sem tilgreint er í þjóðskrá nema hann
hafi tilgreint annað heimilisfang sérstaklega. Breytingar á tilgreindu heimilisfangi skal þegar í stað tilkynna
félaginu.
Falli vátrygging niður skv. 2. mgr. skal vátryggingartaki engu að síður greiða iðgjald hlutfallslega fyrir það
tímabil sem vátryggingin var í gildi.
Hafi ábyrgð félagsins fallið niður vegna vangreiðslu skv. 2. mgr. eftir að iðgjald hefur verið greitt fyrir eitt ár
hið skemmsta má endurvekja vátrygginguna án þess að nýjar heilsufarsupplýsingar komi til, ef vangoldið
endurnýjunariðgjald ásamt iðgjaldi skv. 5. mgr. og áföllnum dráttarvöxtum er greitt að fullu innan þriggja
mánaða eftir að ábyrgðin féll niður. Hefst þá ábyrgðin daginn eftir að fullnaðargreiðsla var innt af hendi.
Við innheimtu iðgjalds er félaginu heimilt að innheimta sérstakt gjald, sem nánar skal tilgreint í
iðgjaldaskrá til að standa straum af kostnaði við innheimtu iðgjaldsins. Þess skal einnig getið sérstaklega
í tilkynningu um greiðslu iðgjaldsins.

2.2

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

3.7

4.

Svik og rangar upplýsingar.

4.1

Hafi vátryggingartaki eða vátryggður við gerð vátryggingarsamnings sviksamlega eða með öðrum hætti
vanrækt skyldu sína til að veita félaginu upplýsingar um atvik sem haft geta þýðingu fyrir mat þess á
áhættunni og vátryggingaratburður hefur orðið fellur ábyrgð félagsins niður í heild eða að hluta, sbr. 83.
gr. vátryggingarsamningalaga. Rangar og ófullnægjandi upplýsingar veita félaginu ennfremur rétt til að
segja vátryggingunni upp, sbr. 84. gr. laganna.
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4.2

Veiti sá er hyggst krefja félagið bóta rangar upplýsingar sem hann veit eða má vita að leiða til þess að
hann fær greiddar bætur sem hann á ekki rétt til fellur bótaréttur hans niður og félagið getur sagt upp
öllum vátryggingarsamningum sínum við viðkomandi eins og nánar greinir í 120. gr.
vátryggingarsamningalaga.

5.

Greiðsla bóta og vextir.

5.1

5.2

Krefjast má greiðslu vátryggingarfjárhæðarinnar 14 dögum eftir að félagið átti þess kost að afla þeirra
gagna sem þörf var á til að meta vátryggingaratburðinn og ákveða fjárhæð bóta. Við greiðslu bóta ber að
afhenda líftryggingarskírteinið áritað af rétthafa.
Rétthafi bóta á rétt á vöxtum af kröfu sinni skv. 123. gr. vátryggingarsamningalaga.

6.

Takmörkun á ábyrgð félagsins.

6.1

Svipti vátryggður sig lífi innan eins árs frá því að ábyrgð félagsins hófst síðast er félagið laust úr ábyrgð
nema sannað teljist að vátryggingin hafi verið tekin án þess að sjálfsvíg hafi verið haft í huga.

7.

Breyting líftryggingarfjárhæðar og iðgjalds.

7.1

Gildandi líftryggingarfjárhæð kemur fram á líftryggingarskírteininu og endurnýjunarkvittunum. Á skírteininu
kemur jafnframt fram hvort líftryggingarfjárhæðin breytist með aldri. Sé svo, er einnig skráð á skírteinið
við hvaða aldur vátryggðs breytingin miðast og lækkar þá líftryggingarfjárhæðin árlega frá þeim tíma við
upphaf fyrsta dags hvers vátryggingarárs. Útreikningur lækkunar miðar að því að iðgjald haldist óbreytt að
raunvirði milli ára, en að öðru jöfnu er líftryggingariðgjald háð aldri vátryggðs og breytist árlega við
endurnýjun.

8.

Verðtryggingarákvæði.

8.1

Við endurnýjun í upphafi hvers tryggingarárs breytist líftryggingarfjárhæðin og ársiðgjaldið í réttu hlutfalli
við þá breytingu sem orðið hefur á vísitölu frá grunnvísitölu líftryggingarinnar, sem skráð er á skírteinið, til
vísitölunnar í næsta mánuði á undan endurnýjuninni. Lækkun vísitölunnar hefur ekki áhrif til lækkunar,
hvorki á iðgjaldið né líftryggingarfjárhæðina.

9.

Endurkaup og lán.

9.1

Líftrygging þessi hefur ekki endurkaupsverðmæti og veitir ekki rétt til lántöku hjá félaginu.

10.

Iðgjaldafrelsi.

10.1 Missi vátryggður meira en helming starfsorku sinnar öðlast hann rétt til hlutfallslegrar lækkunar iðgjalda
meðan það ástand varir, þó ekki fyrr en eftir þrjá mánuði frá þeim tíma sem starfsorkan skertist og ekki
lengur en að 65 ára aldri.
10.2 Þrátt fyrir 1. mgr. öðlast vátryggður ekki rétt til iðgjaldafrelsis:
a. fyrir lengra tímabil en eitt ár aftur í tímann áður en beiðni um iðgjaldafrelsi barst félaginu,
b. vegna sjúkdóma sem voru fyrir hendi eða sýnt höfðu einkenni fyrir gildistöku tryggingarinnar, né
vegna afleiðinga slyss sem orðið hafði fyrir gildistöku vátryggingarinnar,
c. ef orsök starfsorkumissisins er af völdum styrjaldar, hernaðaraðgerða, óeirða, uppreisna eða svipaðra
atvika,
d. ef orsök starfsorkumissisins er misnotkun áfengis, fíkniefna eða eiturefna, eða þátttaka í refsiverðum
verknaði.
10.3 Beiðni um iðgjaldafrelsi skal vera skrifleg á eyðublaði félagsins og sendast félaginu ásamt nauðsynlegum
gögnum til mats á starfsorkumissinum, félaginu að kostnaðarlausu. Til grundvallar mati á starfsorkumissi
mun félagið leggja hæfni hins vátryggða til þess að gegna sínu venjulega starfi og möguleikum til að
gegna öðrum störfum. Vátryggðum er skylt að tilkynna félaginu strax og hann endurheimtir starfsorku
sína að hluta eða að fullu. Á meðan hinn vátryggði nýtur iðgjaldafrelsis getur félagið ávallt krafist
heilsufarsupplýsinga af honum, svo og læknisskoðunar á sinn kostnað. Félagið tilkynnir vátryggðum
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skriflega ákvörðun sína um iðgjaldafrelsi.
10.4 Ákvæði 4. gr. um rangar upplýsingar gilda einnig um iðgjaldafrelsi, eftir því sem við á.
11.

Breyting á iðgjaldsgrundvelli.

11.1 Verði veruleg breyting á dánarlíkum áskilur félagið sér rétt til að breyta iðgjaldsgrundvelli. Slíkar
breytingar eru háðar samþykki Fjármálaeftirlitsins.
12.

Þagnarskylda.

12.1 Félagið og starfsfólk þess fer með upplýsingar um líftrygginguna sem trúnaðarmál.
13.

Lög um vátryggingarsamninga.

13.1 Að öðru leyti en kveðið er á um í skilmálum þessum, vátryggingarskírteini eða öðrum gögnum, sem
vátryggingarsamningurinn byggir á, gilda um hann lög um vátryggingarsamninga nr.(númer) 30/2004.
14.

Meðferð ágreiningsmála og varnarþing.

14.1 Verði ágreiningur um vátrygginguna skal íslenskur dómstóll skera úr honum samkvæmt íslenskum lögum.
14.2 Ágreiningi varðandi vátryggingarsamning og bótaskyldu félagsins að öðru leyti má skjóta til
úrskurðarnefndar í vátryggingamálum. Upplýsingar um nefndina og starfshætti hennar má fá hjá félaginu.
14.3 Þrátt fyrir úrræði 2. mgr. er aðilum heimilt að leggja ágreininginn fyrir dómstóla. Slík mál, svo og önnur
mál sem rísa út af vátryggingu þessari, skulu rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Félaginu er þó einnig
heimilt að höfða mál út af vátryggingunni á heimilisvarnarþingi vátryggingartaka.
14.4 Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík.
Skilmálar þessir gilda frá 16. nóvember 2017.
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